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تحقیق حاضر با هدف طراحی و تبیین مدد بااایادابی کایآفراناند بدین اللییدی بدرا شدرک هدا
نوآفران خدمات بانکی انجام شد دی ابتدا با استفاده اا یوش کیفدی تحییدت تد ,ابعداد و مولفد هدا
مرتبط با مد بااایاابی کایآفرانان بین اللییی شناساای و پرسشنام تحقیق طراحی,و جه سنجش
و آامون ااالگو بااایاابی کایآفرانی بین اللییی استفاده شد .دی اان بخش اا نرم افزایها آمدای
 SPSS 21و SMART PLSاستفاده گرداد .اا طرف داگدر جامعد آمدای و نلوند گیدر دی  2بخدش
مشخص گرداد .دی بخش کیفی جامع آمای متشکت اا خبرگان دانشگاهی آشنا ب موضدو تحقیدق
و شیوه نلون گیر نیز ب یوش گیول برفی اس  .دی بخش کلی جامع آمای متشکت اا مدداران و
سرپرستان شرک ها فعا دی حواه شرک ها نوآفران خدمات بانکی بود کد نلوند گیدر بد
شیوه دی دسترس انجام گرداد .مد تحقیق مبتنی بر  4عامت قابیی ایتباطی ،قابیی محیطدی ،قابیید
گرااش ب نوآوی و قابیید بدااای محدوی اسد کد پدن اا سدنجش مدد  ،تلدامی مسدیرها بدین
متغیرها موجود دی مد دی سدط اطلیندان  95دیصدد مدوید تاایدد و معندی دای شددند .بیشدتران
ضرااب مسیر مربوط ب یابط عامت محیطی وبااایاابی کایافراناند بدین اللییی,یابطد عامدت بدااای
محوی و بااایاابی کایآفرانان بیناللییی اس .
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اال که ارن مفهوا اه قور کنب ح کزگهزی کوچک تعودق
ایشتری داگد( ونز ح گحلد  .)2011 1اده رلد نواباادو ح
آندوا )2014(2ازراگرزا کزگآفرردزنه ار طررق اگائده مفدزهی
اازاگهزی ح رررالزخ هز ارای ار ادین ادردن شددزف میدزن
نوآحگی ح مو عی ازراگ نقب انیزگ مهم دگ دالدتیزا اده
مزرد گ ددزات پزرددیاگ ارفددز مد نمزرددی .دگ حا ددع ازراگرددزا
کزگآفرردزندده ادده دناددزل توصددیه فرآردددیهزی ازراگرددزا ح
شدزالزر فرص هز دگ محیط دگ قزل نوالدزن شدرک هدزی
کوچددک ح متوالددط االد کدده مدددزاع محددیحدی دگ اختیددزگ
داگنی(مزنزالددرا ح همدددزگان.)2013 3کددراحو ح همدددزگان4
( )2012لدوان م داگندی کده ازراگردزا کزگآفرردزنده رمیدده
پژحهش نناتزً وان ح انیزگ پورزال که لویرغ تحقیقزت
انترد هدور اه انیار کزف موگد ارگال راگ نارفته اال
ح رد ار مزر هزی لمدی دگ گااطده ادز مفهدوا ازراگردزا
کزگآفرردزنه تواندزر پزالدخاور آن اده محیطد االد کده
همیشه دگ قزل تغییر مد ازشدی .میودز ح همددزگان)2015( 5
ازراگرزا کزگآفرردزنه گا اده لددوان شدزالدزر فعدزل ح اهدر -

زقازه ت
از اردده ازنکهز ح موالنزت مدزل ح التادزگی دگکشدوگ
اه لدوان لمی تررن تزمینکددیازن الرمزره شدزخته م شدونی
امز نظر اه فشزگهزی دگحن ح ایرحن فعود کده دگ الدزلیزن
اخیددر ادده ازنددکهددزی کشددوگ حاگد شددی اال د آنهددز دگ
نوآحگپذررترشین ح گفع نیزرهزی متعدید ح متددوم مشدتررزن
کمتر موفق ادود اندی .ار طرفد نظدر اده تو ده ح قمزرد
منئوالن کشوگ دگ الزلهزی اخیدر ار گحندی شدد ایدری ح
توالعه شرک هزی نوآفررن ح شدرک هدزی داندب ادیدزن
حگحد فدزحگیهز ح نوآحگیهزی میگن متدزالب از چزلبهزی
فزاردی محیطد ار طرردق اردن شدرک هدزی ندوآفررن دگ
صدع ازندیاگی امر مهم االد کده دگ ادزراگ ازنددیاگی
هزن انیزگ ار آن رزد شی اال  .همدین امدر ازلدد شدی
اال دگ چدی الزل اخیر دگ کشوگمزن نیز ارن شدرک هدزی
نوآفررن دگ قور خدیمزت ح فددزحگی مدزل ردز اصدطیقز
فیدتکهزاز اهر ایدری ار تدوان ح االدتعیاد خدیر نیرحهدزی
خود دگ ه اگائه میلهزی یری اگاره خیمزت دگ قور
مزل اه مید ازنکهز ح موالنزت التازگی کشدوگ ایزرددی .ار
قید زنون نیز ارنزمه شش توالعه فعزالن قدور مدزل ح
ازند گا ار آن داشته تز دگ گاالتزی تحقق نوآحگی ح توالعه
خیمزت خود اه قمزر ار شرک هدزی ندوآفررن فددزحگی
مزل گحی ایزحگنی .از اردحزل لویرغ مزر هزی متعید اردن
شرک هزی ندوآفررن (همچدون نیدرحی انندزن توانمددی
چزاد نوآحگاودن ح )...ارن شرک هدزی کوچدک ح نوپدز
اددرای اردددده اتواندددی همچددون همنددزنزن خددود دگ الددزرر
کشوگهزی توالعهرزفتده اده گشیحانترشد دگخدوگ دالد
رزادی دچزگ مشدیت مختوف هنتدی.
ار طرف درار رد ار گحشهزی مه دگ ارجدزد مزرد
پزریاگ دگ ازراگ ادزگایری مفهوا ازراگرزا کزگآفرردزنه اال .
دگ ارن خصوص محققزن کزگآفررد از االتدزد اه ارن موضوم
که ازراگردزا الددت اده موضدولزت چدون ندوآحگی لدیا
اطمیدزن محیط ح محیحدر مدزاع تو ده کدزف ح الرا گا
نیاشته ح پزالخاوی نیزرهدزی کزگآفررددزن هد ازراگردزا
اثرادذاگ نیند ار مفهدوم اددزا ازراگردزا کزگآفرردزنده گح
نمزر کرد انی(موگرب  .)2011از اردده ارخ ار نورندیازن

ارداگی ار فرص هز ارای کنب ح قفظ مشتررزن الودآحگ ار
طررق گحردردهزی نوآحگانه اه میررر گرنک اهرا کدردن
مدزاع ح ارجزد اگرش تعرره کردنی ح ار آن اه لدوان لدزمو
تزثیراذاگ دگ لموددرد ندزا اردندی .ار نادز محققد درادر
ازراگرزا کزگآفرردزنه گحقیه ارارب ح نیدز فرآرددی پیایدری
مجیانه فرص هز ح انجزا ا یامزت همرا از مخزطر اال که
اگرش ادگاك شی مشتری گا ار طررق اگتازطدزت ندوآحگی
خی ی فدرحش نفدو دگ ادزراگ شدادهالدزری ح انعطدزف
پذرری ارجزد م کدی (هیوز ح هولتمن.)2011 6
ازرنت تو ه داش که نظر اه تعید کشوگهزی مو دود
دگ الطح دنیز اردده چه ازراگ رز ازراگهدزر دگ الدطح ادین-
المو د ازرنددت انتخددزو شددود ح ازراگرددزا محصددوالت ح
خیمزت اه الم ح الوی آنهز الور پییا کدی ار دغیغده-
هزی مه شرک هزر اال که دگ ازراگهزی ادینالموود دگ
قزل فعزلیتدی .قزل از لدزر اه اهمی تو ده اده ازراگردزا
کزگآفررد ارای شرک هزی کوچک حشرک هزی ندوآفررن
1
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ار ارن ازحگنی که ازراگرزا کزگآفرردزنه ادرای تمدزا الدزرمزن-
هز(ال ارکوچک ح ازگگ) مه اال مطزلعزت قزک ار آن
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مشتری ه الزرمزن ح ه مشتررزن ار آن الود م ارنی .کده
ح همدددزگان )2007(6ایددزن م د داگنددی مفهددوا ازراگرددزا
کزگآفرردزنه رک چهزگچوو ردپزگچه اال کده شدزم ردک
الونوه ار فعزلی هزی ازراگرزا م ازشی که شرک هز ممدن
اال ادزگ اارنی ح داگای هف اعی اصو م ازشی .چهزگ اعی
ار ارن ااعزد پیبناری فرص ارار پذررش گرنکپذرری
ح نوآحگیارار که نارش کزگآفرردزنه شرک گا م الدجدی
ح اله اعی درار شیت تو ه اه مشتری اهرا کردن مددزاع ح
ارجزد اگرش نارش ازراگرزر گا موگد ارگالد دراگ مد -
دهی .موگرس ح همدزگان )2002(7ضمن اگائۀ مدیل ادرای
ازراگرزا کزگآفرردزنه اه تایین ارن مفهدوا پرداختده ح هفد
اعی ارای آن شدزالزر کردندی کده شدزم ادیبفعدزلادودن
فرص ارار میررر گرنک نوآحگیارار شیت تو ده
اه مشتری اهرا کردن مدزاع ح ارجزد اگرش اال .
ار طرف درار دگ ادامه ارگال ح تحقیدق دگ خصدوص
مفهوا ازراگرزا کزگآفرردزنه محققزن از تو ده اده ازراگهدزی
اینالموو امدرحری ح فرصد هدزی مو دود دگ آن مفهدوا

ح تعمی ده ارن مفهوا دگ الطح اینالمو ح مطدر شدین
مفهوا نناتز نوپزی ازراگرزا کزگآفرردزنه اینالموو که نیزر اه
ارگال ایشتر دگ لدزصر ح ا زای آن اقندزو مد ادردد ح
همچدین نظر اه خی دیی تحقیقدزت دگ خصدوص اگارده
الاوی ارن چدین ازراگرزا دگ رمیده شرک هدزی ندوآفررن
خیمزت ازند (شرک هزی نوآفررن نوپزر کده دگ رنجیدر
تزمین شاده ازند کشوگ هدور دگ ایح کزگ خود راگ داشدته
ح اه مرقوه اووغ نرالیی انی) که تزکدون دگ کشوگ مناور اه
الزاقه ناود اال نازگنی دگ پژحهب پیبگح دگ نظر داگد
از تااین د یق ااعزد مولفههز ح گحااط این لدزصدر ازراگردزا
کزگآفرردزنه اینالموو اه ارن الوال االزال پزالد دهدی کده
میل ازراگرزا کزگآفرردزنه ادینالموود ادرای شدرک هدزی
نوآفررن خیمزت ازند چاونده االد ح ار چده لدزصدری
تشدی رزفته اال ؟
زن ن تنظراتیحق ق ت
آمرردز1

ایزن کرد اال کده تعددزگره
انجمن ازراگرزا
دگ قدددورب ازراگردددزا مندددزئ محدددوگی کددزگآفررد ح
مفزهیم مزندی ندوآحگی گرندک پدذرری ح ادیب فعدزل گا
نزدری ارفته االد ار ارنگح مقوله ازراگرزا کزگآفرردزنده دگ
الزلیزن اخیر مطدر شدی االد (اده نقد ار کزلیدنددون ح
شزح .)2001 2ارن ندوم ار ازراگردزا ادز توفیدق دادههدزی
رررادزر ازراگرزا ح کزگآفررد اه هیار مشتررزن اه الم
ارجزد ازراگهزی یری اه دزی خدیم گالدزن محدد دگ
ازراگهزی مو ود نیز م پردارد .اه لقیی محققدزن مختوده
ازراگرددزا ح کددزگآفررد داگای  3قددور کویددیی مشددترك
هنتدی,1 :هر دحی آنهدز ادر تغییدر متمرکزندی .2دگ مزهید

ازرارزا کزگآفرردزنه اینالموو گا مطر کردندی .دگ حا دع ادز
تو ه اه گکود ننا ا تصزد هزن اشازم ازراگهز ح افزارب
الددطح انتظددزگات مصددرفکددددیازنک کنددب تخصدد دگ
ازراگرزا اینالمو ح ادزگایری اصول ح قرفدهای شدیو -
هزی آن ار طررق دگك اهتر فرص هزی کزگآفرردزنه فرامود
م توانی اه لدوان اهرم توانز دگ گ زا پذرری صدزرع مود
ح تقور صزدگات صدعت ح غیر نفت ومدیاد شدود .ادرای
نید ادده ارددن مهد اداددز هددز نیزرمدددی اگائدده محصددوالت ح
فرآردیهزی خی زنه ح ازراگرزا موثر آنهدز دگ محدیط ادین-
الموو هنتدی .ارن امر مینر نخواهی شی مار از ارجزد نول
تغییر نارش دگ شیو هزی مرالدوا صدزدگات ح ازراگردزا ح
الادددوارداگی ار فعزلیدد ادادددز هدددزی موفق(گضدددوان ح
همدددزگان  .)1388رزندد  )2018(8ایددزن مدد داگد مددیرران
ازراگرزا اه مدظوگ توالعه ازراگرزا اینالموو کدزگآفررد ار
فدزحگیهزی نورن االتفزد م کددی .االتراتژیهدزی ازراگردزا
اینالموو کزگآفررد لازگتددی ار :همددزگی افدزارب اگرش
مشتری ح انترش اینالموو اراالزو گهاری ازراگ مدطقده-

فرص طوادی .3دگ گحردردشزن نوآحگ هنتدی(شدزح.)2006 3
واراتدزا )2017( 4ارارب اه ادزراگ ارارب کزگآفرردزنده ح
الددرمزره فدددری ح ا تمددزل گا مزردد هددزی ازراگرددزا
کزگآفرردزنه دگ خوق اگرش یری م دانی .اده رلد ندیه ح
همدددزگان )2013( 5ازراگرددزا کزگآفرردزندده رددک لمویددزت
الزرمزن ح مجمولهای ار فرآردیهزی ارجزد اگتازط ح ارجدزد
اگرش ارای مشتررزن اال کده ار طرردق مدیررر اگتادزط
1
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ای .اهرل هزلاک ازاررونون )2013(1از اددزگایری مفهدوا
ازراگرزا کزگآفرردزنه دگ تحقیقزت ازراگرزا اینالموو مفهوا
ازراگرزا کزگآفرردزنه اه لدوان کشه رز خودق فرصد هدزی
ازراگ دگ ازراگهزی اینالموو ارای توالعه ذو مشتررزن ار
طررق گحردردهزی نوآحگانه دگ گاالدتزی مدیررر گرندک
اهراالزری مدزاع ح خودق اگرش مد تواندی تعررده شدود.
گضوان ح همدزگان ( )1388دگ مفهدوا پدرداری ازراگردزا
کزگآفرردزنهی اینالموو لدوان م داگنی که آن لازگتند ار
اهر مدیی ار زاوی هدزی شدادهی ا تمدزل کدزگآفررن دگ
فرآردیهزی مراوط اده خودق نیدزر یردی طراقد ح اگارده
محصوالت ح خیمزت نورن ار گد خزگج کردن محصوالت
مو ود اگاره شیو هزی خیم گالزن ح تزمین گضزر مدیی
مشتررزن ح مصرفکددیازن ح اگاره اگرش ایشدتر ار گ ادز ار
طررق اتخز گحردردهزی نوآحگانه.
دگ پزرزن ارن اخب مادزن نظدری ادز لدزرد اده مدوگد
مطزلعه(شرک هزی نوآفررن ردز خدیمزت حفددزحگی مدزل )
نازه اه ارن اخب مه ار شرک هدزی ندوآفررن خواهدی

ظرفید هددز تددیحرن ارنزمدده الیزالددت موفددق اددرای توالددعه
خیمزت حفدزحگی مزل دگ ارران از تو ه اه حضعی گحنیهز
ح تجرایزت هزن صوگت ارفتده ح اردن صددع همدواگ
موگد پزرب ح تو ه منتمر اه مدظوگ گشی ح انترش دراگ
اایرد .اه رل ادزی ح همددزگان )2018(3ادزرراران اصدو
فدزحگی مزل دحل مؤالنزت مزل ح شرک هزی کزگآفررن
دگ قور فدزحگی م ازشدی .خیمزت حفدزحگی مدزل ادز الده
گحش االزال صدع مزل ح ازندیاگی گا متحول کدرد اندی:
نخن ازرراران لرصه فدزحگی مدزل هزرددههدز گا کدزهب
داد ح دگ لین قدزل کیفید اگائده الدرحرسهدزی مدزل گا
افزارب م دهدی .دحا توانزر هوشمدیانه ارن شدرک هدزی
نددوآفررن دگ اگررددزا خطرهددز ح گرنددکهددزی اقتمددزل
ازندیاگی اال  .الوا ارن شرک هزی نوپز ح کوچدک ادرای
اقز دگ صدع ازندیاگی دردیازه متددوم ازثادزت ح معتادر
ارای مشتررزنشزن ارجزد م کددی.
پ ش نۀتپژبهشت( ی نرراتیحق قی

خ ج )
رزن ( )2018دگ تحقیق خود از لددوان االدتراتژیهدزی
ازراگرزا کزگآفررد اینالموو دگ شرک هزی چدی مویت رز

شی .اطوگکو خیمزت ح فدزحگی مزل ردد ار اخدبهدزی
دگ قزل ظهوگ دگ انقیو صدعت چهزگا االد کده پوتفدرا
مزل الدت ازنکهز ح مؤالندزت مدزل گا تغییدر داد االد .
ومرحقور خیمزت حفدزحگی مزل انیزگ اندترد االد ح
تقرراز تمزم داههزی الینت مزل گا پوشب م دهدیقور
خددیمزت ح فدددزحگی مددزل دگ ارخ د کشددوگهزی دنیددز ادده
موفقی هزی ازگا دالد پیدیا کدرد اندی ح اردن دالدته ار
شرک هز ارن توانزر گا داگنی تز دگ اخب خیمزت مزل که
نولددز قنزالددی ح گرنددک اددزالر داگد ح مقددرگات اندیزگ
الخ ایرانه ار الوی نهزدهزی قزکمیت اه مدظوگ نظزگت ح
کدترل دگ ارن اخب دگ نظر ارفته م شود دگ تغییرات ارن
صدددع مهدد کمددک ازگادد ح شددزرزن تددو ه کددددی
(اهزنددیاگی .)2019 2ادددزار اددزاگش مرکددز پددژحهبهددزی
مجوس( )1398ارخ ار کشوگهز تواننتهاندی ادز االدتفزد ار
ظرفی هزی صددع خدیمزت حفددزحگی مدزل تغییدرات ح
اهاودهزر مه دگ خیمزت مزل اه خصوص دگ اخبهزر
ار وه حاا هزی خرد ح نفر اه نفر تزمین مزل مع اهاود
دگ الرمزرهاذاگی مولی ح تزمین مزل شرک هزی کوچدک ح
متوالط انجزا دهدی .لذا ضرحگی اال

4MNCsایزن م داگد میرران ازراگرزا شرک هزی مزاوگ اده

ار الدره -
مدظوگ توالعه ازراگرزا کزگآفررد اینالموود
ادیی االتفزد م کددی .رزفتههدزی اردن مطزلعده قدزک ار آن
اال که االتراتژیهزی ازراگرزا کزگآفررد ادینالموود دگ
ارن شرک هز لازگتدیار :همدزگی افزارب اگرش مشتری ح
انترش اینالموو ار االزو گهاری ازراگ مدطقهای .میرران
ازراگرزا دگ ازراگرزا کزگآفرردزنه اینالموو خدود ار هدر
دح گحش مواری ح انتخزا االتفزد م کدددی .لدیا اطمیددزن
محیط ح فرهد کزگآفررد دح امدر مهد دگ پیدزد الدزری
ادینالموود
الره ادیی ارای توالعه ازراگرزا کدزگآفررد
هنتدی .هزلاک ح ازاررونون ( )2013دگ پدژحهب خدود دح
االتراتژی ازراگرزا کزگآفرردزنده ادینالموود گا دگ الدرمزره-
اذاگیهزی یری اینالموو پیشدهزد مد دهددی کده شدزم
.1نوآحگپددذرری االددتراتژی ازراگرددزا مشددتم اددر نددوآحگی
اگرش خوددق مجددید ازراگرددزا ح ازراگرددزا ک د هزرددده ح
.2انطازر االتراتژی ازراگرزا از کشوگهز ح مشتررزن ازراگهزی

تز ادز اهدر ایدری ار

Hallbäck & Gabrielsson
Bhandari
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اینالموو م ازشی  .اچددرگ ح همدددزگان )2012( 1دگ
پژحهش اثدر ااعدزد ازراگردزا کزگآفرردزنه (از تو ه اه میل
 7اعیی موگرس ح همدزگان ( )2002گا ار موفقید ادادز -
هزی کوچک ح متوالدط فعددزل دگ قدورب تورردع لمدی ح
خرد کدزال ح خیمزت دگ اناوندتزن ارگالد کدرد ح لددوان
مد داگنددی شددب اعددی ازراگردددزا کزگآفرردزنددده ادددر ااعدددزد
موفقی اثر معدزداگ داگد .فقدط اعدی فرصد اراردد ادددر
ااعدددزد موفقیددد اثدددر معددددزداگی نیاشددد  .هزالددیاوو ح
همدزگان )2012( 2دگ تحقیق خود اه ارگال اثدر ازراگردزا
کزگآفرردزنه ادر لموددرد ندوآحگی شدرک هدزی کوچدک ح
متوالط ترکیه پرداخته ح لدوان م داگنی کده کویده ااعدزد
ازراگرددزا کزگآفرردزندده شددزم فعددزل اددودن نوآحگپددذرری
مشتریارار ح اهراالزری مدزاع ار لمودرد ندوآحگی تدزثیر
مثا داگنی .ونز ح گحلد ( )2011اده ارگالد ازراگردزا
کزگآفرردزنده دگکندب حکزگهدزی کوچک:پورشد مفهدوم
پرداخته ح لدوان م داگنی ارن میل اطوگ ضمد پیشدهزد داد
که ازراگرزا دگ کنب حکزگهزی کوچک ح متوالط ادز درادر

الزرمزن ح گحاج ازندیاگی مجزری داگای ایشدتررن اهمید
اال د  .ا دادی ح همدددزگان ( )1397دگ تحقیددق خددود دگ
شرک هزی کوچک حمتوالط غرو کشوگ ایزن مد داگندی
میل ازراگرزا کزگآفرردزنه دگ شرک هزی کوچک حمتوالط ار
چهزگ مقوله لوامد ارجزدکدددی (لوامد رمیددهای لود ح
محیطد ) ااعدزد (دردیاز هدزی کدزگآفررد محدوگی ادزراگ
محوگی مشدتری محدوگی ح ندوآحگیمحدوگی) گاهاردهدز
(داخو ح ازراگ) ح پیزمیهز تشدی شی اال  .نتزرج تحقیدق
گضددوان ح همدددزگان ( )1388کدده دگ الددطح اداددز هددزی
کزگآفررن ارران ک اخب صددزرع غدذار انجدزا شدی االد
قدزر ار آن داگد که لدزصر تشددی دهددی ی ازراگردزا
کزگآفرردزنه اینالموو شزم  6موضوم  24اعی ح  191دز
هنتدی که دگ دحگ هزی رمزن مختوه حرژا هزی متفدزحت
اه خود م ایرندی .دگ ضدمن اردن فرضدیه توالدط محققدزن
مذکوگ تقور شی که فرآردی ازراگرزا کزگآفرردزنه اینالموو
اه صوگت تدزمو ح شزم پدج مرقوهی فرحش محدیحد ح
فعزلی هزی احلیه ازراگرزا فرحش مدزالب ح فرص طوازنده

فعزلی هز ح گفتزگهز دگ چددین کندب حکزگهدزر دگ اگتادزط
م ازشی ح چدین احد کردنی کده ادرای دگك ازراگردزا دگ
کنب حکزگهزی کوچک ح متوالط الرا اال که الزاقه آن گا
اخصدوص دگ اگتادزط ادز مشدتریارارد گحردردهدزی
کزگآفرردزنه ح نوآحگانه اه ازراگرزا ارگال نمدود  .االدیا ح
همدزگان ( )1398دگ تحقیق خود اه ارگال الاوی کنب ح
کددزگ ازندددیاگی الدترحنیددک ماتدد اددر ظهددوگ فددینتدکهددز
(خیمزت حفدزحگی مزل )ح االتزگت آپ هزی (شدرک هدزی
نوآفررن)مزل پرداخته ح لدوان م داگنی که ار نظر خارازن
دگ قددور پیشددرانهددزی مددیل کنددب ح کددزگ ازندددیاگی
الدترحنیک اه ترتیب شزخ هزی الزختزگ موالندزت مدزل
اخب ادیی مشتررزن توالعهدهدیازن فددزحگیهدزی مدزل ح
محیط کنب ح کزگ داگای ایشدتررن اهمید مد ازشددی .دگ
خصوص ااعزد میل کنب ح کدزگ نیدز اده ترتیدب خدیمزت
پیشدهزدی اگائه شدی داگای ایشدتررن اهمید ح پدس ار آن
الزر اگتازط مشتررزن میررر رررالزخ ح داه مزل دگ
گتاه هزی اعیی راگ داگنی .دگ قور پیزمیهزی طراق میل
کنددب ح کددزگ ازندددیاگی الدترحنیددک نیددز ادده ترتیددب

ازراگرزا متدوم ازراگرزا الودآحگ ح مدنج ازراگرزا ایب
فعزالنه اال .

شزخ

بشتشن ا تیحق ق ت
ارن پژحهب ار نظر هیف کزگاردی-توالدعهای االد ح
دگ آن ار گحش آمیخته (کیف ح کم ) االتفزد شدی االد .
پژحهب آمیخته ادزگارفتده شدی ار ندوم آمیختده متدوال -
اکتشزف اال  .لذا ااتیا پدژحهب کیفد ح الدپس ار طرردق
تحوی داد هز پژحهب کمد طراقد مد شدود .همچددین
گحشهددزی اددردآحگی اطیلددزت دگ تحقیددق قزضددر گحش
کتزاخزنهای ح ارگال تحقیقزت داخو ح خدزگ مشدزاه ح
االتفزد ار مصزقاه ح پرالشددزمه االد  .اطوگردده دگ ااتدیا
ادایزت پژحهب موگد ازرناری ح ارگال راگ ارفته الدپس
از مصزقاه نیمه الزختزگرزفته ادز خارادزن آشددز اده موضدوم
تحقیددق ااعددزد ح مولفددههددزی مددرتاط اددز مددیل ازراگرددزا
کزگآفرردزنه اینالموود الدزرمزن ادز االدتفزد ار گحش کیفد
تحوی ت (تحوی مضزمین) شدزالزر شینی ( یحل شدمزگ
 .)1پس ار شدزالدزر اردن ااعدزد ح شدزخ هدز پرالشددزمه
پژحهب طراق ح دگ مرقوه اعی پس ار الددجب گحارد ح

هزی اهاود فضدزی کندب ح کدزگ اهادود لموددرد
Becherer et al
Hacioglu et al

پزرددزر ار آن اددرای مددعآحگی داد هددزی تحقیددق ه د
الزخ الدجب ح آرمون الاوی ازراگرزا کدزگآفررد ادین-
الموو االتفزد شی اال  .دگ اردن اخدب ار ندراافزاگهدزی
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آمددزگی SPSS 21ح  SMART PLSه د آرمددون مددیل
تحقیق االتفزد مد ادردد .افتدد االد مهد تدررن دالرد
االتفزد محقق ار نراافدزاگ االدمزگتپد الاو گا مد تدوان
شزم نیزر اه قج ک نمونه دگ یزو از الزرر نراافزاگهدزی
میلالزری معزدالت الزختزگی ,یگت نراافزاگ دگ پیباید
مدزالدازت ح اددزگایری آن دگ مددیلهدزی پیچیدی (از تعددیاد
ررزدی الزر ح شزخ )م توان نزا ارد(.مرقوه کم )
زعرف ت بشتیحل لتیمت تزض ز ب
رد ار گحشهدزی تحوید داد هدزی کیفد ردز تحوید
محتوای کیف گحش تحوی ت ردز همدزن تحوید مضدزمین
اال  .تحوی تِ گحش ارای تعیین تحوی ح ایزن الاوهزی
(تِ هز) مو ود دگحن داد هدز االد  .اردن گحش دگ قدیا
خود داد هز گا الدزرمزنیه ح دگ زلدب زئیدزت توصدیه
م کدی .امز م توانی ار ارن فراتر گفته ح داههدزی مختوده
موضوم پژحهب گا تفنیر کدی(اراحن ح همدزگان.)2014 1
فرآردی تحوی تِ رمزن شرحم م شدود کده تحوید ادر
الاوهزی معد ح موضولزت کده دذاای ادزلقو داگندی گا
موگد نظر راگ م دهدی .اردن تحوید شدزم ردک گفد ح
اراش د من دتمر اددین مجمولدده داد هددز ح خیصددههددزی
کیاذاگی شی ح تحوی داد هزر اال که اه ح ود مد -
آردی .تحوی ت فراردیی ازراشت اال که دگ آن قرک اه
لقب ح وو دگ این مراق کر شی ح ود داگد .اه لدیح
تحوی تِ فرآردیی اال که دگ طول رمزن انجزا م پدذررد.
اطوگکو مراق گحش مذکوگ اه شر رردر االد (اراحن ح
همدزگان :)2014
مرقوه احل :آشدزر از داد هز
مرقوه دحا :ارجزد کیهزی احلیه
مرقوه الوا :نتجوی تِ هز
مرقوه چهزگا :ازراید تِ هز
مرقوه پدج  :تعرره ح نزااذاگی تِ هز
مرقوه شش  :تهیه ازاگش.
اه طوگ کو مراق تحوی ت اه شد نموداگ ررر م
ازشی.

Braun et al

مراحل تحلیل تم (براون وهمکاران)2014,

ماتد ار مراق اشزگ شی دگ خصدوص گحش تحوید
ت (تحوی د مضددزمین) کددیهزی شدزالددزر شددی قزص د ار
مصزقاه از  10نفر ار االدزتیی ح خارادزن آشددز اده موضدوم
تحقیددق تجمیددع کددیهزی مشددزاه ح نتیجتددز ت د (مضددزمین)
شدزالزر شی دگ یحل شمزگ  1کر شی اال .
ار طرف درار زمعده پدژحهب ,قجد نمونده ح گحش
نمونهایری تحقیق قزضر دگ  2اخب مشخ م اردد:
اخب کیف  :دگ ارن اخب زمعده پدژحهب متشدد ار
خارازن دانشازه آشدز اه موضوم تحقیدق االد  .دگ اردن
مرقوه ه نمونهایری ار گحش نمونهایری اوولده ارفد
که گحش غیر اقتمزل اال االتفزد ح نمونهایری تز رمزن
که اه اشازم گالیی شی ادامه پیدیا کدرد .نتیجتدز  10نفدر ار
خارازن دگ ارن مرقوه موگد مصزقاه دراگ ارفتددی .ضدمدز
مصزقاههز اصوگت ونزت فردی ح دگ میت رمزن این 10
تز  15د یقه ارازاگ شی.
اخب کم  :دگ ارن مرقوه ماتد ار ااعزد ح مولفدههدزی
شدزالزر شی دگ اخب اد پرالشددزمه تحقیدق دگ زلدب
الواالت  5ازردهای طیه لیدرت تیحرن اردردی تدز میدزان
اهمیدد ااعددزد ح مولفددههددزی شدزالددزر شددی ازراگرددزا
کزگآفرردزنه اینالموو ارگال شود .دگ اردن مرقوده مدع-
آحگی داد هددزی پرالشدددزمه ار اددین مددیرران ح الرپرالددتزن
شرک هزی فعزل دگ قور شرک هزی نوآفررن خدیمزت
ازند اه شیو نمونهایری دگ دالدترو انجدزا اردردی (اده
لو مشخ ناودن قج زمعده مدذکوگ ح نادود آمدزگی
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گحار ح پزرزر داد هزی کم  :ارای الدجب گحار ار 2
نوم گحار هماراح حاارا االتفزد شی اال  .اه اونهای که
ارای ارگالد گحارد همادرا ار آرمدون متوالدط حاگردزنس
االتخراج شی) ) (AVEیحل شمزگ  )3ح گحارد حاادرا ادز
االتفزد ار آرمون فوگن د الگکر ( یحل شمزگ  )4االدتفزد
شی اال .که نتزرج قزک ار تزریی ارن نوم ار گحار هزال
(نتزرج مرتاط دگ اخب رزفتههزی تحقیق کر شی اال ) .ار
طرف درار ارای الدجب پزرزر ار ضررب آلفدزی کرحنادز
اه تفدیک ااعزد ح ک پرالشدزمه االتفزد شی که ادز لدزرد
اه ازالتر اودن ضرارب ایال آمی ار  0/7پزرزر پرالشدزمه
موگد تحقیق حا ع اردری ( یحل شمزگ .)5

د یق ح میحن دگ ارن گااطه دگ الطح کشدوگ اردن شدیو
نمونهایدری االدتفزد شدی) کده نهزرتدز محقدق توانند 63
پرالشدزمه تدمی شی گا دگ اختیزگ داشته ازشی.
گحار ح پزرزر داد هزی کیف  :دگ پژحهب قزضر ادرای
الدجب گحار داد هزی کیف ار معیزگ التازگ الضز دگ شدیو
التازگرزا نیدومن االدتفزد کردندی .التادزگ الضدز دگ معیدزگ
التازگرزا نیومن رمزن اتفزر م افتدی کده ردک پژحهشدار
نتزرج مییان ارارفته گا اه الضدز ادرمد ارداندی تدز دگادزگ
کفزر آن داحگی کددی .مطزلعه رمزن التازگ الضز گا داگد که
افراد مطزلعه شی توصدیه پژحهشدار گا اده اوندهای کده
هزن ا تمزل دگحن آنهز مدعدس م کدی ازرشدزال کددی
ح افهمدی (محمیپوگ  .)1392همچدین ارای محزالاه پزردزر
دگ ارن اخب چدی مصزقاه اطوگ نمونده انتخدزو ح الدپس
هر کیاا ار آنهز دگ فزصوه رمزن مشدخ دحادزگ انجدزا ح
کیاذاگی شینی .الپس کیهزی مشخ شی دگ  2فزصدوه
رمزن از ه مقزرنه شینی .پزرزر ازرآرمدزر مصدزقاههدزی
انجزا شی ارای  0/81محزالاه اردری که نشزن ار پزرز ادودن

یحل لتخاخهه ت
فتهه اتیحل لتک ف تزنتن ت رتیحل لتیم ت
ماتد ار مراق اشزگ شی دگ خصوص گحش تحوی ت دگ
اخب ا کیهزی شدزالزر شدی قزصد ار مصدزقاه تجمیدع
کیهزی مشزاه ح نتیجتز ت هزی شدزالزر اصو مدرتاط اده شدر
یحل ررر کر شی اال :

کیاذاگیهزال .
جدول  .1نتایج تحلیل تم مرتبط با عوامل و مولفههای مؤثر بر بازاریابی کارآفرینانه بینالمللی
فرخت
زص حنهت
شاه ت

زض ز بتپ هتاحص شاهتا تزتبت
زص حنهه ت

رصد مداوم اخبار و اطالعات در
بازارهای هدف بینالمللی
توجه به ارزشهای حاکم بر
ت

بازارهای هدف بینالمللی

ت

جذب مشتریان بینالمللی به

خنرهت
شم هت 1ت

شکل خالقانه
رصد برندهای مشابه فعال در
بازارهای بینالمللی
تالش در جهت پاسخگویی به
نیازهای مشتریان بینالمللی

ت
ت
ت
خنرهت
شم هت 2ت

کاتاختص ص ت هت

یجم عت

زض ز بتپ هت

کاه ات

احص تشاه ت

زض ز بتپ ه ت

همکاری با رقبای بین
المللی

1-4

،7-1 ،2-4
7-4

1-5

همکاریهای بینالمللی

المللی

9-6

1-3

2-2

شناسایی و رصد شرکای بین-

،8-2 ، 3-4

1-2

جهتگیری بازار بینالمللی

در بازار

ا ز نتخهناه ت

ح صلتا تیجم عت
کاه اتزش ه ت

1-1

2-1

رصد مداوم فرصتهای موجود

زض ز ب ت

زض ز بتفراگ رت

همکاری با شرکای بین-
المللی

،4-4 ،2-2

2-3

توجه به ارتباطات بین-

2-4

المللی

7

قابلیت ارتباطی
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خلق ارزش برای مشتریان
ایجاد ارزش برای مشتریان بین-
المللی
شناسایی و رصد فرصتهای
ت
ت
ت
خنرهت
شم هت 3ت

موجود در بازار بینالمللی
اجتماعی برای توزیع و ترویج
شناسایی و رصد رقبای بین-

ایجاد ارزشی بهتر از رقبا برای
مشتری بینالمللی
سرانه تولید ناخالص داخلی

ت
خنرهت
شم هت 4ت

بازارهای هدف بینالمللی
توجه به آمیخته بازاریابی در
سطح محیط بینالملل
کشف کانالهای رسمی و
غیررسمی ارتباطی
میزان تورم موجود در بازارهای
هدف بینالمللی
مشتریگرایی بینالمللی
سرانه مصرف مشتریان در

ت
ت
خنرهت
شم هت 5ت

بازارهای هدف بینالمللی
رایج مصرفکنندگان بازارهای

توسعه محصول براساس نیازهای
مشتریان بازارهای بینالمللی

ت
ت

5،-1،3-2
8،-6،4-4
،10-2

3-4

توجه به استانداردها و
ارزشهای موجود در
بازارهای بین المللی

3-5
4-1
4-2

3،-1،5-4
8-1

4-3

شناسایی و رصد رقبای

موجود در بازارهای بین-
المللی

4-4

قابلیت رصد
محیطی

4-5
5-1
4-5،5-2

5-2

شاخصهای کالن
اقتصادی بازارهای هدف
بینالمللی

5-3

هدف بینالمللی
بینالمللی

ت

3-3

توجه به ارزشها و نگرشهای

کشف منابع بالقوه در بازارهای

ت

3-2

محصوالت

توجه به هوش رقابتی

ت

3-1

استفاده از قابلیتهای شبکههای

المللی

ت

2-5

ساماندهی فعالیتهای حرفهای
و تخصصی در بازار بینالمللی

5-4
6-1
1،-3 ،1-1

6-2

3،-2،2-3
،7-3 ،5-4

بکارگیری نظام اطالعاتی مرتبط

خنرهت

با مشتریان بازارهای هدف بین-

شم هت 6ت

المللی
توجه به استانداردهای موجود
در بازارهای هدف بینالمللی

کشف و رصد فرصت-
های موجود در بازارها

به نوآوری

6-3

6-4

8

قابلیت گرایش

،4-1 ،2-5

خلق ارزش برای

10-1

مشتریان بازار

طراحی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه بین المللی برای استارت آپ های خدمات بانکی

توجه به گسترش تحقیقات
بازاریابی در بازارهای هدف

6-5

بینالمللی
بکارگیری بازاریابی شبکهای با
شرکای بازارهای هدف
ت
ت
خنرهت
شم هت 7ت

تمرکز بر شبکه توزیع بینالمللی
شناسایی و رصد شابعات در
بازارهای بینالمللی
همکاری و هماهنگی با مشاورین
فعال در بازارهای بینالمللی
ردیابی و رصد مداوم رقبای
موجود در بازار
مشارکت با برندهای مطرح فعال
رقیب در بازارهای بینالمللی

7-1

،3-1 ،1-5
6،-1 ،5-1

7-2

8،-3 ،6-3
9،-2 ،8-6

7-3

10-3

توجه به مشتریان بازار
(مشتریگرایی)

7-4
8-1
8-2

توجه به نیازهای و سالیق

ت
ت
خنرهت
شم هت 8ت

مشتریان بازارهای هدف بین-

8-3

،6-2 ،2-1

المللی
اتخاذ رویکرد حمایت و پایبندی
به مسوولیت اجتماعی

9،-3 ،6-5
،9-5

8-4

جهت گیری بازار با
هدف نقوذ در بازارهای
بینالمللی

رصد تبلیغات انجام شده یا در
حال انجام محصول مورد نظر در

قابلیت بازار

8-5

بازارهای هدف بینالمللی
توجه به پایش مستمر مشتریان
هدف در بازارهای بینالمللی
حضور در نمایشگاهها و
سمینارهای تخصصی بینالمللی
اعتبار سنجی مداوم مشتریان
موجود در بازارهای بینالمللی
ت
ت
خنرهت
شم هت 9ت

توجه به فعالیتهای موثر بر نفوذ
در بازارهای بینالمللی
ایجاد شبکه توزیع و پخش در
مقیاس بینالمللی

بخشبندی بازارهای هدف بین-
المللی
همکاری با رقبای منطقهای و
محلی
خنرهت

توجه به ارزشآفرینی برای

شم هت 10ت

مشتریان

محوری
8-6
9-1
9-2
9-3
4،-3 ،3-3
8،-7،5-2

9-4

،9-4 ،9-1
9-5
9-6
10-1

9

تمرکز بر آمیخته
بازاریابی بینالمللی
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توجه به استانداردهای موجود
در بازارهای هدف بینالمللی

10-2

برخورداری از مکانیزم منسجم
تحقیقات بازار و تحلیل رفتار

10-3

مشتریان هدف
منبع :یافتههای پژوهشگر
م ایرد .ضمدز ارای الدجب ازراگرزا کزگآفرردزنه اینالموود ار
دح شزخ مطرحقه دگ تحقیدق هزلادک ح ازارروندون ()2013
االتفزد شی اال .

ماتد ار رزفتههزی ایال آمی ار تحوی ت میل تحقیق اده
شر ررر مطر م اردد که دگ ادامه ارن میل از لدزر اه داد -
هزی ایال آمی ار پرالشدزمههز مدوگد ارگالد ح آرمدون دراگ
ت

نمودار شماره  .1مدل مفهومی تحقیق
منبع :یافته های پژوهشگر

ار طرف درار ار قید تحصییت اکثر پزال دهدیازن
کزگشدزال اگشی ح دکتری اودنی (نزدرک اه  54دگصدی) ح
نهزرتز ار قید الزاقه کدزگ مدرتاط ادز صددع ازنددیاگی ح
قور هزی حاانته اده آن ادزر ادین  6تدز  15الدزل ادز 54
دگصی ایشتررن دگصی ار پزال دهدیازن گا شزم م شود.

رزفتههزی کم
رزفتههزی معی شدزخت
پس ار مدعآحگی  63پرالشددزمه ار پزالد دهددیازن
توصددیه اطیلددزت پرالشدددزمههددزی دگرددزفت ار قیددد
متغیرهزی معی شدزخت خیم اه شدر دیحل رردر
اال :
نتزرج ر نشزن م دهی که اکثر پزالد دهددیازن مدرد
هنتدی .همچدین ار قید الن  87دگصی ار پزال دهددیازن
دگ ازر الد  31تز  49الزل م ازشدی.
10
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دگ ازر الد  31تز  49الزل مد ازشددی .ار طدرف درادر ار
قید تحصییت اکثر پزال دهددیازن کزگشدزالد اگشدی ح
دکتری اودنی (نزدردک اده  54دگصدی) ح نهزرتدز ار قیدد
الزاقه کزگ مرتاط از صدع ازندیاگی ح قور هدزی حااندته
اه آن ازر این  6تز  15الزل از  54دگصی ایشتررن دگصدی
ار پزال دهدیازن گا شزم م شود.
الدجب گحار ح پزرزر
همزنطوگ که دگ اخب ا لدوان اردری ارای الدجب
گحار کم پرالشدزمه تحقیق ار دح ندوم گحارد همادرا ح
حاارا االتفزد شی که نتدزرج آن اده شدر دح دیحل رردر
اال :

جدول .2یافتههای جمعیت شناختی
رحسبتجنس ت ت
جنس ت

خ صاتفرابان

فرابان

مرد

60

95/2

رن

3

4/8

رتحسبتاب ت

کمتر ار  30الزل

3

4/8

 31تز  39الزل

28

44/4

 40تز  49الزل

27

42/9

 50تز  65الزل

5

7/9

ایب ار  65الزل

0

0,0

رحسبتاطحتیحص ال
ت

یحص ال

ت

یعااخ

خ صا

13

20/6

اعخ

16

25/4

کزگشدزال اگشی

28

44/4

ازراگرزا کزگآفرردزنه
اینالموو

دکتری

6

9/5

کزگدان ح پزرین
تر
کزگشدزال

رتحسبتا قهتک
ا قهتک

ت

جدول .3سنجش روایی همگرا پرسشنامه تحقیق

یعااخ

ایحن الزاقه

8

12/7

کمتر ار  5الزل

12

19/0

این  6تز  15الزل

34

54/0

 16الزل اه ازال

9

14/3

0/56

لزم اگتازط

ت
خ صا

Average Varianceت
Extracted
) (AVEت

0/67

لزم ازراگمحوگی

0/51

لزم محیط

0/74

لزم ارارب اه نوآحگی

0/70

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتزرج یحل فور نشزن مد دهدی ار آنجدز کده تمدزم
مقزدرر ار االتزنیاگد  0/5ازالتر اال ک پس مد تدوان افد
الئواالت هر متغیر م توانی اده خدوا آن متغیدر گا مدوگد
اگررزا راگ دهی.

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتزرج فور نشزن م دهی که اکثر پزالد دهددیازن مدرد
هنتدی .همچدین ار قید الن  87دگصی ار پزال دهددیازن

جدول .4سنجش روایی واگرا پرسشنامه تحقیق
ا

ت

ک آفر ن نهت
بالملل
تک آفر ن نهت

ا

بالملل
ع زلتا ین ط
ع زلت

ا زحو ا

ع زلتزح ط
ع زلتگرا شت هتنوآب ا

ع زلت
ا ین ط

ع زلت
ا زحو ا

ع زلت
زح ط

ع زلتگرا شت هت
نوآب ا

0/80
0/77

0/79

0/46

0/55

0/73

0/74

0/52

0/57

0/80

0/62

0/61

0/43

0/75

منبع :یافتههای پژوهشگر

11

0/84

نشریه علمی راهبردهای بازرگانی /دانشگاه شاهد /بهار و تابستان  /1399سال بیست و ششم /دوره  /17شماره 15

Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 26th Year/ No.15/ Spring & Summer 2020

تو ه اده تزریدی گحارد همادرا ح حاادرا مد تدوان افد
پرالشدزمه موگد االتفزد ار گحار ارخوگداگ اود االد  .ار
طرف درار ارای الدجب پزرزر پرالشدزمه همزنطوگیکده
لدوان اردری ار ضررب آلفزی کرحناز االتفزد اردردی کده
نتزرج آن اه شر یحل ررر اال :

نتزرج گحارد حاادرای ااعدزد پرالشددزمه ادز االدتفزد ار
آرمون فوگن د الگکر اه شر یحل فور نشزن مد دهدی
که همه مقزدرر اه دال آمی دگ طر اصو ار مقزدرر الطر
ح التون متدزظر ایشتر اال  .ادزارارن هر متغیدر ادز خدودش
ایشتر ار دراران تایین م شود ح متغیرهز تمزرز معدد داگی
ار ه داگنی .لذا از لدزرد اده نتدزرج دیاحل  3ح  4ح ادز

جدول .5سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق
ضر بتالف اتکربنن خ

نت جه

اع خ

0/95

تزریی

0/87

تزریی

0/90

تزریی

ع زلتزح ط

0/93

تزریی

ع زلتگرا شت هتنوآب ا

0/93

تزریی

تک آفر ن نهت بالملل

ا

ع زلتا ین ط
ا زحو ا

ع زلت

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتزرج یحل فور نشزن م دهی که از لدزر اه ازالتر
اودن ضرارب ایال آمی مرتاط از هررک ار ااعزد ار
مقیاگ  0/7لذا پزرزر اازاگ تحقیق موگد تزریی م ازشی.
ضمدزً پزرزر کو الئواالت پرالشدزمه  0/92م ازشی.
ارگال ح آرمون میل تحقیق
ا ار ارگال مدیل تحقیدق الددجب نرمزلیتده ادودن
توررع داد هزی تحقیق مدرتاط ادز الدواالت پرالشددزمه اده
کمک آرمون کوموارحف -االدمیرنوف انجدزا اردردی کده
نتزرج آن اه شر یحل ررر قدزر ار ارن داگد که داد -
هزی مراوط اه پرالشدزمههزی تحقیدق اده لود ادزگگتدر
اودن مقدیاگ الدطح معدد داگی ار  0/05ار تورردع نرمدزل
پیرحی م کددی.

جدول .6سنجش نرمالیته پرسشنامه تحقیق
63

(تعیاد)

( 4/517میزناین)

(پزگامترهزی نرمزل)

( 0/496انحراف معیزگ)
 ( Z 0/593آمزگ کوموارحف -االمیرنوف)
( 0/874الطح معد داگی)
منبع :یافتههای پژوهشگر

قزل ماتد ار میل مفهوم اگاره شی (نمدوداگ شدمزگ
 )1ه آرمون میل مفهوم پیشدهزدی ار میل معزدالت
الزختزگی اه کمک نرا افزاگ  PLSاالتفزد اردری که نتدزرج
آرمون ضرارب منیر ح ضرارب  Tاه شر دح نموداگ ررر
اال :

جدول .7نتایج آزمون مسیر مدل تحقیق
زس رتعل
ا ت

ت
هت

آز هت tت

ضر بتزس ر ت
اات ناا خت( )βت

اطحتزعن خا ا ت نت جهتآ زون ت

زاوی

اگتازط

ازراگرزا کزگآفرردزمه اینالموو

2/019

0/295

1/96

تأریی

زاوی

محیط

ازراگرزا کزگآفرردزمه اینالموو

3/092

0/489

1/96

تأریی

ارارب اه نوآحگی ازراگرزا کزگآفرردزمه اینالموو

2/481

0/316

1/96

تأریی

ازراگرزا کزگآفرردزمه اینالموو

2/888

0/345

1/96

تأریی

زاوی
زاوی

ازراگ محوگی

12
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منبع :یافتههای پژوهشگر

نمودار .2ضرایب مسیر
منبع :یافته های پژوهش

نمودار  .3ضرایب T
منبع :یافته های پژوهش
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منتق تحقیدق ح تدزثیر آنهدز ادر مدیل حااندته (ازراگردزا
کزگآفرردزمه این الموو ) دگ شرک هزی ندوآفررن خدیمزت
ازند لذا م توان اف که اثرکو متغیرهدزی مندتق ادر
متغیر حاانته  1/445اال که نشزندهدی تزثیر خدوو اردن
میل دگ تاین حاگرزنس ازراگرزا کزگآفرردزمه این الموود دگ
شرک هدزی ندوآفررن خدیمزت ادزند االد  .همچددین
شدددزخ الددددجب دددیگت ادددرارش کوددد مدددیل
 SRMR1=0/076ار آالددتزنه  0/1کمتددر ح ضددررب تعیددین
ازالی  R2 = 0/810اه دال آمی که دیگت پدیبایدد ح
تعمی ازالی میل گا نشزن م دهی .همچدین نتدزرج مدرتاط
از ازگهزی لزمو مولفههزی تشدی دهدی ااعزد میل تحقیق
نیز اه شر ررر م ازشی:

از تو ه اه نتزرج یحل 7ازرنت لدوان کرد از لدزرد
اه مقزدرر آمزگ  tکه ازگاتر ار ( 1/96دگ الطح اطمیدزن 95
دگصی) اال تمزم منیرهزی این متغیرهزی تحقیق مدوگد
تزریی ح همچدین از لدزر اه مقزدرر ایال آمی (از تو ده
اه کوچدتر ادودن ار  )0/05ضدرارب مندیر ایالد آمدی
معد داگ هنتدی ح لذا م توان اف گحاادط لود مثاد ح
معد داگی این زاوی اگتازط زاوید محیطد زاوید
ارارب اده ندوآحگی زاوید ادزراگ محدوگی ح ازراگردزا
کزگآفرردزمه اینالموو ح ود داگد .دگ اردن میدزن ایشدتررن
ضررب منیر اه ترتیب مراوط اه گااطده لزمد محیطد ح
ازراگرزا کزگآفرردزمه اینالموو ادز مقدیاگ  0/489ح گااطده
لزم ازراگ محوگی ح ازراگرزا کزگآفرردزمه ادینالموود ادز
مقیاگ  0/345اال  .ادز تو ده اده اثدر مندتقی متغیرهدزی

جدول .8بارهای عاملی مولفه های مرتبط با ابعاد مدل تحقیق
اعخت

زولفهه ت

ق ل تتا ین ط
ت

ق ل تت صاتزح ط
ت

ا

همدزگی از شرکزی اینالموو

0/951

تو ه اه اگتازطزت اینالموو

0/788

هزی کین ا تصزدی ازراگهزی هیف اینالموو

0/773

گصی فرص

ه

هزی مو ود دگ ازراگهز

0/975

خوق اگرش ارای مشتررزن ازراگ

0/867

تو ه اه مشتررزن ازراگ (مشتریارار )

0/954

ایری ازراگ از هیف نقو دگ ازراگهزی اینالموو
تمرکز ار آمیخته ازراگرزا اینالموو

0/912

0/347

0/440

0/446

0/279

0/924

تک آفر ن نهت ب-

دگ ه نوآحگپذرری

0/902

ت

دگ ه تطایق پذرری

0/889

الملل

را ش
R2

0/939

شدزالزر ح گصی گ ازی مو ود دگ ازراگهزی اینالموو

ت

ت

همدزگی از گ ازی اینالموو

0/790

0/952

ق ل تتگرا شت هتنوآب ا

ا تزحو ا

ه ت

تو ه اه االتزنیاگدهز ح اگرشهزی مو ود دگ ازراگهزی این-
الموو
شزخ

ق ل تت

ع زل تزولفه-

ش خصت

0/263

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتزرج یحل فور قدزر ار آن داگد که کویه مولفه-
هزی مرتاط از ااعزد مطرحقه ار آنجز که داگای ازگلزمو
ازالی  0/5م ازشدی موگد تزریی هنتدی .که دگ ارن میزن دگ
این مولفههزی اعی زاوی اگتازط مولفه همدزگی از
شرکزی اینالموو دگ این مولفههزی اعی زاوی گصی

محیط مولفه شدزالزر ح گصی گ ازی مو ود دگ
ازراگهزی اینالموو دگ این مولفههزی اعی زاوی ارارب
اه نوآحگی مولفه گصی فرص هزی مو ود دگ ازراگهز ح
دگ این مولفههزی اعی زاوی ازراگ محوگی مولفه تو ه اه
مشتررزن ازراگ(مشتریارار ) داگای ایشتررن ازگلزمو
14

طراحی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه بین المللی برای استارت آپ های خدمات بانکی

هنتدی.
کزگافرردزندده اددینالموو د اددز مقددیاگ 0/489ح گااطدده لزم د
ازراگمحوگی ح ازراگرزا کزگآفرردزنه ادینالموود ادز مقدیاگ
 0/345اال  .ازتو ده اده اثدر مندتقی متغیرهدزی مندتق
تحقیق ح تزثیر آنهز ارمیل حااندته (ازراگردزا کزگآفرردزنده
اینالموو ) دگ شرک هزی نوآفررن خیمزت ادزند مد -
توان اف که اثر کو متغیرهدزی مندتق ارمتغیدر حااندته
 1/445اال که نشزندهدی تزثیر خوو ارن میل دگ تایدین
حاگرزنس ازراگرزا کزگآفرردزنه اینالموو دگ شدرک هدزی
نوآفررن خیمزت ادزند االد  .همچددین ضدررب تعیدین

حثتبتنت جهگ را
ارن تحقیق از هیف طراقد ح تایدین مدیل ازراگردزا
کزگآفرردزنه اینالموو ارای االتزگتآپهزی ( شرک هدزی
نوآفررن ) خیمزت ازند انجزا شی .پس ار طراقد مدیل
مفهوم تحقیق (شد شمزگ  )1ارن مدیل ادز االدتفزد ار
گحش تحوی منیر موگد آرمون راگ ارفد کده رزفتدههدز
نشددزن داد تمددزم منددیرهز اددین متغیرهددزی تحقیددق مددیل
موگدپژحهب دگ الطح اطمیدزن  95دگصدی مدوگد تزریدی ح
معد داگ م ازشدی .ح گحااط لو مثاد ح معدد داگی ادین
زاوی د اگتاددزط زاوی د محیط د زاوی د اددرارب ادده
نوآحگی زاوی ازراگمحوگی حازراگرزا کزگافرردزنده ادین-
الموو ح ود داگد.که دگ ارن میزن ایشتررن ضدررب مندیر
ادده ترتیددب مراددوط ادده گااطدده لزمد محیطد حازراگرددزا

ازالی  R2=0/810یگت پیباید ح تعمی ازالی مدیل گا
نشزن م دهی .ار طرف درار تشزاهزت ح تفزحت هزی رزفته
هزی ارن تحقیق از الزرر پژحهب هزی انجزا شی مرتاط گا
م توان اه شر یحل ررر لدوان نمود:

جدول .9تشابهات و تفاوت های یافته های تحقیق حاضر در قیاس با تحقیقات مشابه
فتهت ااتتآزاهتخ تیحق قت
ح ضر ت

تزثیر مثا ح معد داگ زاوی
اگتازط (شزم همدزگی از
گ از شرکز ح اگتازطزت این
الموو )ار ازراگرزا کزگآفرردزنه
اینالموو
تزثیر مثا ح معد داگ زاوی
گصی محیط (شزم تو ه اه
اگرش هزی مو ود دگ ازراگ
این المو گصی گ ازی این
الموو ح شزخ هزی کین
ا تصزدی ازراگ این المو ) ار
ازراگرزا کزگآفرردزنه اینالموو

فتهته اتهمسوتخ تیحق ق

تخ رر ت

رزن ( )2018اه تزثیر مثا اگتازطزت دگ ازراگ کزگآفرردزنه
اینالموو تزکیی داگد .هزلاک ح ازاررونون ( )2013اه تزثیر
مثا اگتازطزت دگ لرصه این المو ار فضزی کزگآفرردزنه
اینالموو تزکیی داگد .االیا ح همدزگان ( )1398نیز اه
نقب اگتازطزت دگ لرصه این المو ارای اهاود ازراگرزا
کزگآفرردزنه اینالموو اشزگ داگد.

گضوان ح همدزگان ( )1388دگ تحقیق خود اه نقب مثا
گصی محیط ار فضزی کزگآفرردزنه اینالموو تزکیی داگد.
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تزثیر مثا ح معد داگ زاوی
ارارب اه نوآحگی (شزم
گصی فرص هزی مو ود ح
خوق اگرش ارای مشتررزن
ازراگ این الموو ) ار ازراگرزا
کزگآفرردزنه اینالموو

تزثیر مثا ح معد داگ ازراگ
محوگی (شزم مشتری ارار
نفو دگ ازراگ ح تمرکز ار
آمیخته ازراگرزا ) ار ازراگرزا
کزگآفرردزنه اینالموو

رزن ( )2018اه خوق اگرش ارای مشتری دگ ازراگرزا
کزگآفرردزنه این الموو تزکیی داگد .هزالیاوو ح همدزگان
( )2012نیز ار تزثیر مثا نوآحگ پذرری دگ ازراگرزا
کزگآفرردزنه این الموو خار م دهی .هزلاک ح ازاررونون
( )2013اه تزثیر مثا نوآحگپذرری االتراتژی ازراگرزا ار
فضزی کزگآفرردزنه اینالموو تزکیی داگد .ونز ح گحل
( )2011اه نقب تزثیراذاگ گحردردهزی کزگآفرردزنه ح
نوآحگانه دگ ازراگرزا کزگآفرردزنه دگکنب حکزگهزی کوچک
اشزگ داگد.

موگرس ح همدزگان ( )2002دگ ارگال
اداز هزی کوچک ح متوالدط ح میل
ازراگرزا کزگآفرردزنه آنهز اشزگ اه ارن
مه داگد که فرص ارارد دگ ازراگ
تزثیر چدیان ار موفقی نیاگد که ارن از
رزفته هزی تحقیق قزضر همخوان نیاگد.

هزالیاوو ح همدزگان ( )2012نیز دگ تحقیق خود اه مشتری
ارار ح نوآحگ پذرری دگ ازراگرزا کزگآفرردزنه این الموو
تزکیی داگنی .االیا ح همدزگان ( )1398نیز اه نقب مه
مشتری محوگی دگ ازراگرزا کزگآفرردزنه اینالموو اشزگ
داگد .همچدین ا دادی ح همدزگان ( )1397نیز اه نقب
مشتری ارار ح تو ه اه مشتررزن دگ میل ازراگرزا
کزگآفرردزنه ارای اهاود ازراگرزا کزگآفرردزنه اشزگ داگد.
گضوان ح همدزگان ( )1388نیز دگ تحقیق خود اه نقب
مثا ازراگرزا مدزالب ماتد ار گصی ازراگ ارای اهاود
ازراگرزا کزگآفرردزنه این الموو خار م دهی.

االیا ح همدزگان ( )1398دگ خصوص
ازراگمحوگی قور پیشرانهزی میل
کنب ح کزگ ازندیاگی الدترحنیک اه
مقوله اخب ادیی مشتررزن نیز اهمی
حرژ ای م دهی که ارن مقوله دگ تحقیق
قزضر دگ زلب مشتری ارار ح نه
خزصز االتفزد ار مفهوا "اخب ادیی
مشتررزن" مطر شی اال .

ار آن قید قزرز اهمی اال که م توانی میرران شرک
هزی ندوآفررن مدذکوگ گا ادرای قضدوگی هوشدمدیانه دگ
ازراگهزی اینالموو ارای الودآحگی ایشتر ح قیا الزری
گرنک خود دگ ه قضوگی میاحا ح ادز ثادزت کمدک
نمزری .زاوی اگتازط موگد اشزگ دگ میل تحقیدق کده ادر
همدزگی از گ از شرکز ح کی اگتازطزت اینالموود تمرکدز
ضدعههدز
داگد م توانی رمیده گشدی شدزالدزر ندوا
وتهز ح فرص هزی مو ود دگ ازراگهزی ادینالموود گا
ارای خیمزت حفن آحگی مزل مهیز الزرد هر چدی اه لود
ناود پوتفرا مزل اینالموو ارای ارن شرک هز دگ لرصه
اینالموو اه لو ح ود تحرر هزی نز وانمردانده کدزگی
الخ حدشواگ اال حل الادوایری ح اگتادزط ادز گ ادزی
اینالموو ارن قنن گا ارای فینتکهز (فدزحگی مزل )داگد
تز دگ ازراگهزی داخو موثرتر ح کزگاتر ار ازنکهزی معمول
کشوگ که دگ اگاره ارخ ار خیمزت کدی ح ندزتوان هندتدی
لم نمزردی .مطر شین زاوی گصی محیط تو ه ادیب
ار پیب خیمزت حفدزحگی مزل گا اه شدزخ هدزی کدین
ا تصزدی مو ود دگ ادزراگ (الد ار داخود ح خدزگ ) ح
االددتزنیاگدهز ح اگرشهددزی خددیمزت اددزند دگ ازراگهددز

رزفتههزی ایال آمی ارن تحقیق از پژحهبهزی رزن
(( )2018اشزگ اه اگرش مشدتری ح اندترش ادزراگ ادین-
الموو اگتازط ) هزلاک ح ازاررونون (( )2013اشدزگ اده
نوآحگی ازراگ محدوگی اگتادزط دگ لرصده ادینالمود )
هزالددیاوو ح همدددزگان(( )2012اشددزگ ادده نوآحگپددذرری
مشدتریارارد ) االدیا ح همدددزگان (( )1398اشدزگ ادده
مشتری محوگی) ا دادی ح همددزگان(()1397اشدزگ اده
ازراگمحوگی مشتریمحوگی ح نوآحگیمحوگی) گضدوان
ح همدددزگان (( )1388اشددزگ ادده اددزراگمحوگی مشددتری-
محوگی محیط ) همنوال ح مطزاق داگد.
دگ تااین رزفتههزی ایال آمی م توان لدوان نمود که
نظر اه نو پز اودن ظهوگ شدرک هدزی ندوآفررن خدیمزت
ازند رز فدزحگی مزل دگ کشوگ ح همچدین خی تحقیقدزت
میحن دگ خصوص مقوله ازراگرزا کزگآفررد ادینالموود
نازگنی دگ ارن تحقیق اه دنادزل اگارده الادور ادرای اردن
دال ار شرک هز اود تز اتوانی اه ارن شرک هز دگ مندیر
گشی ح توالعه شزن دگ ازراگ ماه داخو ح خزگ کمدک
نمزری .تو ه اه زاوی هزی مطرحقه دگ الادوی پیشددهزدی
16
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اردده چده لوامد درادری ممددن االد اده تاادین اهتدر
حاگرزنس ازراگرزا کزگآفررد اینالموو کمک نمزردی .

معطوف م داگد تز میرران ارن شرک هز از نازه حالیعتر
ح انترد تر اه فرص هز ح تهیریات محیط ناز کدرد ح
آنهز گا گصی نمزردی .قضوگ زاوی ارارب اه نوآحگی دگ
الاوی پیشدهزدی گا م توان اده اردن صدوگت تایدین کدرد
خیمزت حفدزحگی مزل که نولز کنب ح کزگهدزی نوپدز دگ
الطح دنیز ح صیالاته دگ کشوگمزن اشمزگ م گحندی ازرندت
ارای اقز ح ادامه گشی کنب ح کزگشدزن اده مقولدهای مهد
ایزنیرشدی ح آن ه چاونا خودق اگرش ادرای مشدتررزن
ازراگ از لدزر اه فرص هدزی پدیبگحالد  .پزالدخاور
د یق اه ارن چزلب م توانی مزموگر ح چشد اندیار اردن
شرک هز گا دچزگ تغییرات لمی ای الزرد ح نهزرتز ناز اده
زاوی ادزراگ محدوگی دگ الادوی پیشددهزدی اده مدیرران
خیمزت حفدزحگی مزل اوشزد م نمزری تدز ادرای اهادود ح
اگتقزی لمودرد خود ادیب ار پدیب اده مقولدههدزی مهد
ه ایری ازراگ ح آمیخته ازراگردزا خدود
مشتریارار
متدزالب از شرارط محیط مو ود ح نوم کنب ح کزگشدزن
تو ه نمزردی ح ارای آن ارنزمهگرزی میحن نمزردی.

فهراتتزن ع ت

مهنزک ثزنویفرد گالدولک قمیدییراد لود

 -1االیا

( )1398ارگالدد الاددوی کنددب ح کددزگ ازندددیاگی
الدترحنیک ماتد ار ظهوگ فینتکهز ح االتزگتآپهزی
مزل

فصودزمه میررر

توالعه فدزحگی دحگ  7شمزگ

.2
 -2ا دادی مهییک تزجراد نمین ااوالفض ک اررانیحال
مدصوگک الوطزنپددز هیدرش ( )1397طراقد مدیل
ازراگرزا کزگآفرردزنه از االتفزد ار گحش فدرا ترکیدب ح
دلف  :مطزلعهای دگشرک هزی کوچک ح متوالط غرو
کشوگ فصودزمه لووا میررر
شمزگب  49ص

نظر اه رزفتههدزی ایالد آمدی محقدق پیشددهزدات ار
ای  :تجزره ح تحوی محدیط گ دزات شدرک ح حضدعی
لمودردی گ از ح مدعدس کردن نتزرج آن دگ االتراتژیهزی
کین الزرمزن پیب یم ننا اه گ از دگ ذو فرص -
هزی محیط ح اددزگایری آنهدز دگ فرآرددیهزی الدزرمزن
تمرکز ار الزرمزنیه مجید اخبهزی مختوه شدرک دگ
ه افزارب زاوی تطایدقپدذرری ادز شدرارط محیطد
ارجزد کزگارحه دگ الزرمزن ادرای گصدی گ ادز مشدتررزن
اگرشهز ح االتزنیاگهزی مو ود دگ ازراگ ح اگاره ازاگشدزت
اه مو ع اه مدیررر ارگالد الاوهدزی مشدزاه موفدق دگ
قور خیمزت حفدزحگی مدزل دگ الدطح دنیدز دگ گاالدتزی
چاونا اگرش آفررد ارای مشتررزن ازراگ گا م توان کر
نمود .ضمدز ار آنجز که تحوی هز ح نتزرج اه دال آمدی ار
پژحهب قزضر محیحد اه رک دالته ار شرک هزی خدزص
رعد شرک هزی نوآفررن قور خیمزت ازند شی اال
نولز م توانی تعمی پذرری نتزرج گا موگد تردری راگ دهدی
ح ار ارنگح آن م توانی ردى ار محدیحدر هدز پدژحهب
محنوو اردد .لذا ارای پژحهبهزی آتد هد تأریدی

 -3گضددوان
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